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De afgelopen 15 jaar hebben de bestuursrechters een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van het overheidsaansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder schadevergoeding na
vernietiging of herroeping van een besluit. Opvallend is, dat waar de rechtspraak van de civiele rechter
vaak blijft steken in het leerstuk van de formele rechtskracht, de bestuursrechter het voortouw neemt
bij de ontwikkeling van het materiële recht, zoals causaal verband en relativiteit. In deze bijdrage wordt
gepoogd systeem te brengen in de rechtspraak van met name de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State over oorzakelijk verband.[1]

1. Inleiding

In 1997 schrijft Schueler in zijn monografie Schadevergoeding onder de Algemene wet bestuursrecht:

“Men moet er op bedacht zijn dat het systeem van het bestuursproces zo in elkaar steekt, dat het
bestuursorgaan na de vernietiging van zijn besluit aan aansprakelijkheid kan ontsnappen door een
besluit met gelijke uitkomst te nemen. Een legaliseringsprocedure kan worden gebruikt om
aansprakelijkheid te vermijden. Wanneer dat het enige motief is voor het volgen van die procedure, is
het niet altijd eenvoudig om daar de vinger op te leggen.”

Inmiddels zijn wij 15 jaar verder, is de monografie van naam veranderd en hebben de hoogste
bestuursrechters vele, waarvan enkele richtinggevende, uitspraken gedaan over de bepaling van het
oorzakelijke verband tussen een onrechtmatig besluit en de dientengevolge geleden schade. Omdat het
toepassen van de jurisprudentie van de hoogste rechters in de praktijk nog wel eens tot hoofdbrekens
leidt en omdat causaal verband meer algemeen een notoir lastig en casuïstisch onderwerp is, zijn
wetenschap en praktijk – zo hoopt schrijver dezes – gediend met een overzicht en enige
systematisering.
Deze bijdrage gaat over aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluiten (met name beschikkingen).
Daarmee komt een flink deel van het overheidsaansprakelijkheidsrecht niet aan bod.
Aansprakelijkheid uit contract, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking,
aansprakelijkheid voor feitelijk handelen en nalaten en aansprakelijkheid uit ‘rechtmatige daad’, zij
allen vallen buiten het bestek van deze bijdrage. Dat is niet erg. Er blijven genoeg interessante
rechtsvragen over en het merendeel van de gepubliceerde jurisprudentie[3] over causaal verband heeft
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juist op het hier wel besproken onderwerp betrekking. Tot slot is de in deze bijdrage gekozen aanpak
deels ook toepasbaar op andere vormen van overheidsaansprakelijkheid.

2. Oorzakelijk verband – algemeen

De schade die de benadeelde heeft geleden komt alleen voor vergoeding in aanmerking als deze in een
oorzakelijk verband staat tot de onrechtmatige overheidsdaad. Art. 6:162 BW bepaalt immers dat hij die
jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, verplicht is de
schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. Omdat schade doorgaans het uitvloeisel is
van een complex aan gebeurtenissen, geeft art. 6:98 BW een nadere regeling. Volgens dit artikel komt
voor vergoeding slechts in aanmerking schade ‘die in zodanig verband staat met de gebeurtenis
waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de
aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.’
Hoewel de bewoordingen van deze bepaling strikt genomen aansprakelijkheid tot uitgangspunt
nemen, is dat niet per se de bedoeling van art. 6:98 BW. Het artikel dient er mede toe te bepalen of
aansprakelijkheid bestaat.[4]

3. Feitelijk causaal verband – de csqn-toets
3.1 Vergelijking met het hypothetische rechtmatige besluit

De eerste vraag die men zich doorgaans stelt bij de bepaling van het causale verband, is of de schade
ook geleden zou zijn als de onrechtmatige daad niet gepleegd was. Is dat het geval, dan is dat een
sterke aanwijzing dat het causale verband ontbreekt. Dit is de zogenaamde condicio sine qua non-toets
(afgekort csqn). Deze toets geeft uitdrukking aan de gedachte dat de benadeelde zo veel mogelijk in de
positie moet worden gebracht alsof de onrechtmatige daad niet zou zijn gepleegd (het beginsel van
restitutio in integrum) maar niet overgecompenseerd moet worden.[5]

Vaak wordt de csqn-toets impliciet toegepast.

In diverse uitspraken wordt overwogen dat schade van vóór het (herroepen) besluit niet voor
vergoeding in aanmerking komt.[6] De Afdeling heeft geoordeeld dat schade geleden vanaf 1970 door
de nabijheid van het vliegveld Beek niet als gevolg van het aanwijzingsbesluit uit 1994 kan gelden.[7]

Schade geleden na een weigering om handhavend op te treden tegen een sportkantine te Maarssen
wordt afgewezen omdat B&W ten tijde van de aanvraag zelf al een handhavingstraject hadden
ingezet, uiteindelijk ook met succes.[8]

Aan al deze zaken ligt de csqn-toets ten grondslag: zou het bestreden besluit niet zijn genomen, of
anders hebben geluid, dan zou de schade niettemin zijn opgetreden, al was het maar omdat deze
dateert van voor het bestreden besluit. Om dezelfde reden komt het zogenaamde negatieve belang,
de kosten die de benadeelde heeft gemaakt ten behoeve van de aanvraag, in het algemeen niet voor
vergoeding in aanmerking.[9] De restrictieve rechtspraak omtrent vergoeding van schaduwschade (denk
bijv. aan de waardevermindering van de gronden in de Hedwigepolder al ruim voordat de
daadwerkelijke inundatiebesluiten zijn genomen) kan hier ook uit worden verklaard.
Bij de sportkantine te Maarssen ligt de zaak wat subtieler, omdat de vraag rijst of de overlast niet eerder
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zou zijn beëindigd als B&W het handhavingsverzoek hadden gehonoreerd in plaats van het eigen
(langere) handhavingstraject te vervolgen. Op dit aspect, het tijdsverloop tussen het onrechtmatige
besluit en het nadien genomen rechtmatige besluit ga ik in paragraaf 4.2 nader in.
De uitspraak inzake de sportkantine te Maarssen maakt nog iets duidelijk, namelijk dat bij de csqn-
toets niet eenvoudigweg volstaan kan worden met het ‘wegdenken’ van het onrechtmatige besluit.
Immers, het ‘wegdenken’ van een weigering levert niet meer op dan een impliciete weigering, terwijl
van het bestuur wel degelijk een besluit op het handhavingsverzoek mocht worden verwacht. Daarom
moet bij de bepaling van het csqn-verband worden vergeleken met de situatie waarin in plaats van
het onrechtmatige besluit een rechtmatig besluit zou zijn genomen. Zou in dat geval de schade ook
zijn ontstaan, dan duidt dat op het ontbreken van causaal verband.[10]

Op dit aspect, de vergelijking met het (hypothetische) rechtmatige besluit, ga ik eveneens in paragraaf
4.2 nader in.

3.2 Bewijslast en omkeringsregel

Hoofdregel van bewijs in het burgerlijk procesrecht is, dat degene die zich op een bepaald
rechtsgevolg (in casu: aansprakelijkheid) beroept de feiten en rechten die dat rechtsgevolg
teweegbrengen, moet stellen en in beginsel ook bewijzen.[11] Deze regel wordt ook wel korter (en foutief)
aangeduid als: ‘wie stelt bewijst.’ Wordt om schadevergoeding verzocht door middel van een zelfstandig
schadebesluit, dan rijst de vraag hoe deze regel zich verhoudt tot art. 3:2 Awb, dat van het
bestuursorgaan verlangt bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis te vergaren omtrent de
relevante feiten en de af te wegen belangen.
Aangenomen wordt dat het bestuursrechtelijk bewijsrecht bepaald wordt door een afweging van de
onderzoeksplicht van het bestuursorgaan op grond van art. 3:2 Awb en de in art. 4:2 lid 2 Awb
neergelegde verplichting van de aanvrager om de gegevens en bescheiden te verschaffen die voor
de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.[12]

Blijft de aanvrager op dat punt in gebreke, dan kan het bestuursorgaan de aanvraag buiten
behandeling laten, mits het de aanvrager in de gelegenheid heeft gesteld het verzuim te herstellen
(art. 4:5 Awb). In de praktijk overigens, lijkt de bewijslast ook in bestuursrechtelijke schadeprocedures
primair bij de aanvrager te liggen.[13]

De rechtspraak van de burgerlijke rechter biedt diverse mogelijkheden om de bewijslast – in afwijking
van de hoofdregel – bij de gedaagde partij te leggen. De belangrijkste daarvan is het feitelijk
vermoeden, waarbij de rechter de stellingen van de eiser op grond van diens argumentatie en de
overige omstandigheden van het geval op voorhand aannemelijk acht. De gedaagde krijgt dan de
gelegenheid om het tegendeel te bewijzen. Een bijzondere verschijningsvorm van het verschuiven
van de bewijslast naar de gedaagde is de zogenaamde ‘omkeringsregel’.[14] Deze houdt in dat als
een (veelal: verkeers- of veiligheids)norm wordt geschonden die beoogt te beschermen tegen een
specifiek gevaar, en de eiser toont aan dat de norm is geschonden en het gevaar zich heeft
verwezenlijkt, de rechter – behoudens tegenbewijs – aanneemt dat er sprake is van causaal verband
tussen de overtreding en de schade die van de verwezenlijking van het gevaar het gevolg is. Omdat
deze omkeringsregel, na een korte hausse rond het jaar 2000, weinig populariteit bij de rechters lijkt
te genieten, wordt hier verder niet op ingegaan.[15]

4. Verlengde besluitvorming
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4.1 De relevantie van verlengde besluitvorming voor het causale verband

Vaak is het zo dat de schade niet onmiddellijk en in zijn volle omvang wordt geleden op het moment
dat het onrechtmatige besluit wordt genomen. Van een onrechtmatig besluit tot terugvordering van
een uitkering zal hooguit een schrikeffect uitgaan als dit na een week gerectificeerd wordt onder het
aanbieden van excuses. Wordt in 2012 een subsidie voor het boekjaar 2013 te laag vastgesteld, en
vervolgens nog voor afloop van 2012 gecorrigeerd, dan zal er geen schade worden geleden.[16] De
eerste betaling vindt immers toch pas in 2013 plaats. Een geweigerde vergunning kan enorme
schade veroorzaken als daardoor een lucratief bouwproject geen doorgang kan vinden. Maar wordt
de vergunning op bezwaar van de bouwer alsnog verleend, dan blijft de schade beperkt tot de
opgelopen vertraging.[17] In al deze gevallen wordt de (dreigende) schade voorkomen of beperkt door
een nieuw, rechtmatig besluit dat het eerdere, onrechtmatige besluit vervangt (verlengde
besluitvorming).
Bij een vergunning voor een bepaalde activiteit of tijdvak is herstel door verlengde besluitvorming niet
mogelijk. Aan Delisea werd een jaarvergunning geweigerd voor het uitzaaien van oesterzaad in de
Oosterschelde.[18] Als de minister deze weigering op bezwaar van Delisea herroept is het jaar al voorbij.
De schade was dus al in volle omvang geleden en kon niet meer ongedaan worden gemaakt door de
beslissing op bezwaar.
Deze voorbeelden laten zien dat de omvang van de geleden schade vaak afhangt van de uitkomst
van de verlengde besluitvorming. Strikt genomen gaat het hier niet om het leerstuk van het causale
verband, omdat na het nieuwe besluit eenvoudigweg geen schade meer wordt geleden. Toch plaatst
de rechtspraak deze problematiek vaak – mede – in de sleutel van het causale verband.[19]

De verlengde besluitvorming is pas echt relevant voor het causale verband, als daarmee geen einde
wordt gemaakt aan het schadeveroorzakende handelen, maar dit juist wordt bestendigd. Het bekende
voorbeeld is de verlening van een onrechtmatige bouwvergunning die in de verlengde besluitvorming
in stand wordt gelaten door middel van een legalisatieprocedure of een betere motivering.[20]

4.2 De invloed van verlengde besluitvorming op het causale verband

In de rechtspraak van de eerste 10 jaar na de invoering van de Awb leek het erop dat de
bestuursrechters van oordeel waren dat als, na een vernietiging van de beslissing op bezwaar, de
vergunning uiteindelijk (met een betere motivering) in stand wordt gelaten het causale verband tussen
de geleden schade en de vergunningverlening ontbreekt. Deze gedachtegang werd gevoed door een
passage uit de parlementaire geschiedenis die Neerhof aldus samenvat:

“Er dient namelijk een causaal verband te bestaan tussen de schade en de grond voor vernietiging
van het besluit. Een verband tussen onrechtmatigheid en schade kan niet worden vastgesteld als
een besluit is vernietigd wegens een formeel gebrek en niet is uitgesloten dat na herstel van het
gebrek een besluit met een zelfde dictum kan of moet worden genomen (PG Awb II, p. 480).”[21]

Een voorbeeld van deze gedachtegang is te vinden in de Afdelingsuitspraak inzake Buitenveldert, waar
het feit dat legalisatie binnen afzienbare tijd niet aannemelijk is de reden lijkt om schadevergoeding toe
te kennen. A contario zou hieruit afgeleid kunnen worden dat als wel binnen afzienbare tijd
gelegaliseerd was, er geen verplichting tot schadevergoeding zou zijn geweest.[22] Na kritiek in de
literatuur[23] vindt vanaf 2003 een kentering plaats in de rechtspraak.[24]

De Afdeling stelt dan niet langer de uitkomst van de verlengde besluitvorming centraal, maar vraagt zich
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af of de schade zich (in dezelfde mate) zou hebben voorgedaan als het gebrekkige besluit niet zou zijn
genomen, of op rechtmatige wijze. Het accent verschuift dus van een prospectieve beoordeling
(verlengde besluitvorming) naar een retrospectieve beoordeling (het hypothetisch rechtmatige besluit).
Piketpalen slaat de Afdeling in haar uitspraken van 15 december 2004 inzake Meerssen en Ameland,
die tot op de dag van vandaag als standaarduitspraken gelden.[25] De laatste verdient op deze plaats
een uitgebreidere bespreking.

Op 14 april 1992 verleent B&W van Ameland een bouwvergunning aan Taxicentrale Ameland v.o.f. te
Nes voor onder meer de oprichting van een benzinestation. Daarbij wordt toepassing gegeven aan de in
het bestemmingsplan opgenomen bevoegdheid om vrijstelling te verlenen van het detailhandelverbod
ter plaatse voor onderschikte activiteiten. Dit bouwplan wordt in de loop van 1992 gerealiseerd. De
exploitant van de tot dan toe enige Amelandse benzinepomp in de omgeving, Barend Nagtegaal, komt
echter met succes op tegen de bouwvergunning: op 28 oktober 1997 trekken B&W de bouwvergunning
in, nadat de Afdeling had geoordeeld dat de beoogde benzineverkoop niet ondergeschikt was.
Tegelijkertijd legaliseren B&W het gerealiseerde bouwplan met een vrijstelling ex art. 19 WRO (oud) en
verlenen zij een nieuwe bouwvergunning, waartegen Nagtegaal tevergeefs opkomt.
Nagtegaal verzoekt om vergoeding van de schade die hij heeft geleden door de zijns inziens illegale
exploitatie van de concurrerende benzinepomp. B&W wijzen dit verzoek af. In de beroepsprocedure
tegen dit zelfstandige schadebesluit faalt het verweer van B&W dat causaal verband ontbreekt omdat
van meet af aan duidelijk is geweest dat het college planologische medewerking wenste te verlenen aan
de vestiging van de nieuwe pomp. Zowel rechtbank als Afdeling achten causaal verband aanwezig,
waarbij de laatste haar oordeel uitvoerig motiveert:

“2.8

Uitgangspunt voor de beoordeling is dat de vernietiging door de Afdeling van het besluit van 1
september 1992 voor het college in beginsel de verplichting met zich brengt om de door Nagtegaal ten
gevolge van het besluit van 14 april 1992 geleden schade te vergoeden, aangezien uit de uitspraak van
de Afdeling volgt dat ook dat laatste besluit rechtens niet juist is. Van schade, geleden ten gevolge van
dat besluit, in evenbedoelde zin is echter slechts sprake, indien deze hiermee in een zodanig verband
staat, dat zij aan het bestuursorgaan dat dat besluit heeft genomen, mede gezien de aard van de
aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van dat besluit moet worden toegerekend. Dat is
niet het geval, indien ten tijde van het nemen van het rechtens onjuiste besluit een rechtmatig besluit
zou hebben kunnen worden genomen, dat naar aard en omvang eenzelfde schade tot gevolg zou
hebben gehad.

2.8.1

Indien een verzoek om vergoeding van schade als gevolg van een rechtens onjuist bevonden besluit
wordt gedaan, is het aan het bestuursorgaan, dat dat besluit heeft genomen, om, als daartoe aanleiding
bestaat, aannemelijk te maken dat ten tijde van het nemen van dat besluit ook een rechtmatig besluit
zou hebben kunnen worden genomen in evenbedoelde zin. Dat later, zonder dat de daarvoor in
aanmerking te nemen feiten en omstandigheden zijn gewijzigd, een besluit is genomen dat niet is
vernietigd, maakt in beginsel aannemelijk dat zo’n besluit zou hebben kunnen worden genomen.
Indien tussen het moment van het nemen van het rechtens onjuiste besluit en dat, waarop een
rechtmatig besluit zou hebben kunnen worden genomen tijd ligt, omdat – zoals in dit geval – voor het
nemen van het rechtmatige besluit bepaalde procedurele stappen moesten of zouden moeten worden
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genomen, kan schade die gedurende deze periode wordt geleden, worden toegerekend aan het
rechtens onjuist bevonden besluit en komt deze in beginsel voor vergoeding in aanmerking.

2.8.2

In elk geval is, anders dan Nagtegaal heeft betoogd, van aansprakelijkheid van het college voor schade,
geleden na 28 oktober 1997 geen sprake. Voor eventuele schade die valt toe te rekenen aan het niet
vernietigde vrijstellingsbesluit vormt artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bij uitsluiting het
beoordelingskader.”

Een analyse van deze belangrijke rechtsoverwegingen leert het volgende:
- de Afdeling sluit expliciet aan bij het burgerlijke schadevergoedingsrecht door in r.o. 2.8 art.

6:98 BW te parafraseren;
- de Afdeling past (een variant op) de csqn-toets toe door in r.o. 2.8 te overwegen dat causaal

verband ontbreekt als ‘ten tijde van het nemen van het rechtens onjuiste besluit een
rechtmatig besluit zou hebben kunnen worden genomen, dat naar aard en omvang
eenzelfde schade tot gevolg zou hebben gehad’.[26] Daarbij rust de bewijslast op het
bestuursorgaan, aldus de Afdeling in r.o. 2.8.1;

- de verlengde besluitvorming is niet doorslaggevend voor het causale verband, maar kan het
bestuur wel helpen bij het bewijs dat het een rechtmatig besluit had kunnen nemen dat naar
aard en omvang eenzelfde schade tot gevolg zou hebben gehad (r.o. 2.8.1);

- als op het moment van het onrechtmatige besluit niet meteen een rechtmatig besluit had
kunnen worden genomen, maar na het doorlopen van procedurele stappen wel, dan kan de
schade in de tussenliggende periode toegerekend worden aan het onrechtmatige besluit (r.o.
2.8.1); en tot slot

- – schade die is geleden na de rechtmatige verlengde besluitvorming is in elk geval niet toe te
rekenen aan het eerdere onrechtmatige besluit. De verlengde besluitvorming doorbreekt het
causale verband (r.o. 2.8.2.).[27]

Inmiddels is er ook een voorbeeld bekend waarin de civiele rechter het causaliteitscriterium van de
Afdeling heeft gehanteerd.[28]

Na de baanbrekende Afdelingsuitspraak uit 2004 wees het college van burgemeester en wethouders
het schadeverzoek van Nagtegaal opnieuw af, nu met als belangrijkste verweer dat de bepalingen
van het bestemmingsplan niet geschreven waren ter bescherming van de commerciële belangen van
Nagtegaal.[29] Dit heeft geleid tot een tweede richtinggevende Afdelingsuitspraak op 24 december
2008 over de relativiteitsleer. Die uitspraak illustreert echter ook hoe de regels uit de uitspraak van
2004 over causaal verband moeten worden toegepast.[30]

“2.3.2.

(…) Het college heeft zich bij de rechtbank op het standpunt gesteld dat de vrijstellingsprocedure in dit
geval ongeveer anderhalf jaar zou hebben geduurd, welk standpunt de rechtbank heeft gevolgd. Het
college heeft in hoger beroep aangevoerd dat een dergelijke procedure ook in negen maanden afgerond
zou kunnen worden. Nagtegaal daarentegen wenst uit te gaan van de feitelijke duur die met de
naderhand gevoerde vrijstellingsprocedure gemoeid is geweest. De Afdeling is van oordeel dat in haar
uitspraak van 15 december 2004 de noodzaak van een zekere objectivering van deze tijdsduur besloten
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ligt en dat de door het college aanvankelijk genoemde duur van anderhalf jaar in dit verband reëel en
redelijk voorkomt. Dit betekent dat de periode waarover schadevergoeding dient te worden betaald,
loopt van 14 april 1992 tot 15 oktober 1993. Schade die na deze periode is geleden, waaronder de door
Nagtegaal gestelde goodwill-schade, komt niet voor vergoeding in aanmerking, reeds omdat uit de
uitspraak van 15 december 2004 volgt dat die schade niet is veroorzaakt door het onrechtmatig
geoordeelde besluit. De schade zal in dit geval, gelet op de onderbouwing tot dusver en het
verhandelde ter zitting, uitsluitend bestaan uit aantoonbare inkomstenderving gedurende die periode. De
bewijslast daarvan rust op Nagtegaal, die de feitelijk geleden schade met concrete bedrijfsgegevens zal
moeten aantonen.”

Deze vervolguitspraak laat zien dat de werkelijke duur van de vrijstellingsprocedure in de verlengde
besluitvorming (anderhalf jaar) als objectivering wordt gebruikt voor de tijdsduur die de
vrijstellingsprocedure in beslag genomen zou hebben, ware zij meteen gevolgd. Dat lijkt een
bevredigende benadering, temeer nu het een stimulans bevat om in de fase van de verlengde
besluitvorming voortvarend te handelen.

4.3 Evaluatie

Hoewel de nieuwe lijn van de Afdeling met betrekking tot de bepaling van het causale verband bij
verlengde besluitvorming algemeen positief is ontvangen, is er op één punt kritiek mogelijk. Anders dan
bij de csqn-toets vraagt de Afdeling zich namelijk niet af welk besluit in plaats van het onrechtmatige
besluit zou zijn genomen, maar welk besluit genomen had kunnen worden. Daarmee wijkt zij af van een
aantal uitspraken van de burgerlijke rechter,[31] en bovendien, zo luidt de kritiek, biedt het het openbaar
bestuur onterechte bescherming tegen gemaakte fouten. Immers, als eenmaal onrechtmatige
vergunningverlening voor een project heeft plaatsgevonden, en het project is tot uitvoering gekomen,
dan zal in de verlengde besluitvorming vaak legalisatie plaatsvinden, ook al zou nooit medewerking aan
het project zijn verleend als de vergunning van meet af aan geweigerd was.
Wat er ook zij van deze kritiek, de Afdeling heeft er geen aanleiding in gezien haar rechtspraak op dit
punt bij te stellen. Vanuit praktisch oogpunt is dit ook wel begrijpelijk, nu het achteraf nog wel vast te
stellen is welk besluit rechtens genomen had kunnen worden, maar het niet eenvoudig is te bepalen
welk besluit daadwerkelijk genomen zou zijn in plaats van het onrechtmatige besluit. Men zou deze
– aansprakelijkheidsbeperkende – variant op de csqn-toets kunnen zien als een verfijning op basis van
art. 6:98 BW.

5. Toerekening

In paragraaf 3.1 is besproken hoe de csqn-toets gebruikt kan worden om te bepalen welke schade
het gevolg is van onrechtmatige overheidsbesluitvorming. Doorgaans echter, is de schade het gevolg
van diverse gebeurtenissen die – afzonderlijk of gezamenlijk – csqn zijn voor de schade. Dan zal op
grond van art. 6:98 BW bepaald moeten worden of en in hoeverre de schade toegerekend kan
worden aan de onrechtmatige daad.[32] Uiteindelijk is het deze toerekeningsvraag die in het overgrote
deel van de gevallen bepaalt of er voldoende verband bestaat tussen het onrechtmatige besluit en de
schade.

De, in paragraaf 4.2, uitvoerig besproken Afdelingsuitspraak inzake Ameland illustreert het voorgaande
goed. Voor de omzetschade die Nagtegaal lijdt door de concurrerende benzinepomp ná 28 oktober
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1997 zijn twee oorzaken aan te wijzen, het onrechtmatige vrijstellingsbesluit van 14 april 1994 en het
legaliserende besluit van 28 oktober 1997. Men kan betogen dat beide besluiten een condicio sine qua
non voor de schade zijn: zonder het legaliserende besluit uit 1997 had de concurrerende verkoop van
benzine gestaakt moeten worden terwijl zonder het vrijstellingsbesluit uit 1994 de verkoop nooit gestart
zou zijn. Evengoed is verdedigbaar dat geen van beide besluiten een condicio sine qua non is: zonder
het vrijstellingsbesluit uit 1994 zou de verkoop in 1997 op basis van het legaliserende besluit hebben
plaatsgevonden, en zonder het besluit uit 1997 zou de verkoop op basis van het besluit uit 1994 zijn
voortgezet. Omdat dit soort discussies niet goed op te lossen is zonder een redelijkheidsoordeel te
geven, heeft de Hoge Raad in de jaren ’70 de leer van de redelijke toerekening omarmd, die uitgemond
is in de opname van art. 6:98 in het BW van 1992.

Het toerekeningsvraagstuk ingeval er meerdere gebeurtenissen als csqn voor de schade zijn aan te
wijzen, leidt tot een grote diversiteit aan casuïstiek. Naast het onrechtmatige besluit kan een ander,
rechtmatig (of op grond van de formele rechtskracht rechtmatig geacht) besluit schadeoorzaak zijn,
bijvoorbeeld een bouwstop naast een geweigerde bouwvergunning[33] of een besluit op bezwaar
naast een besluit in primo.[34] Ook keuzes van de vergunninghouder kunnen een rol spelen.[35] Voorts
is een geval bekend waarin de Afdeling schade van tuinders door bijenspat toerekende aan imkers
die het bestemmingsplan overtraden en niet aan de (onrechtmatige) weigering daartegen
handhavend op te treden.[36]

Deze voorbeelden laten tegelijkertijd zien dat de in art. 6:98 BW genoemde aard van de
aansprakelijkheid en de aard van de schade maar weinig houvast bieden als toerekeningscriteria. Het
gaat immers vrijwel steeds om pseudo-risicoaansprakelijkheid voor een vernietigd of herroepen besluit
en om vermogensschade.
Het woordje ‘mede’ in art. 6:98 BW suggereert dat ook andere factoren dan de aard van de
aansprakelijkheid en van de schade een rol kunnen spelen bij de bepaling van het toerekeningsverband.
Al in 1981 (dus nog voor de inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992) heeft Brunner
in het blad Verkeersrecht een inventarisatie gegeven van potentieel relevante factoren. Het betreft de
aard van de aansprakelijkheid, schade, overtreden norm, gedraging en, alsmede activiteit, de
voorzienbaarheid en de verwijderdheid van de schade.[37] Hoewel deze factoren de rechter kunnen
helpen bij het bepalen van de omvang van de aansprakelijkheid, blijken zij in de praktijk zelden
expliciet te worden toegepast. Ook voor een logische ordening van de in de afgelopen 15 jaar
gevormde casuïstiek bieden de criteria maar beperkt houvast. Daarom breng ik in de volgende
paragraaf enkele eigen onderscheidingen aan, die mijns inziens goed bruikbaar zijn om de variëteit
aan situaties waarin causaal verband een rol speelt, te analyseren.[38]

6. Een systematische aanpak van de casuïstiek
6.1 Belastende en begunstigende besluiten

Een bekend onderscheid is dat tussen belastende en begunstigende besluiten. In tweepartijensituaties
(daarvan is in het verdelende recht doorgaans sprake) is dit onderscheid eenvoudig te maken. Een
begunstigend besluit is in die situatie een besluit dat de rechtspositie van de burger verbetert. Dat kan
zijn de toekenning van een uitkering of subsidie, of de verlening van een vergunning, maar ook de
vermindering van een belasting of de intrekking van een boete zijn begunstigende besluiten.
Begunstigende besluiten zullen in tweepartijenrelaties zelden schadeoorzaak zijn. Wel kunnen zij
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relevant zijn in de verlengde besluitvorming, ter voorkoming of beperking van schade. In
tweepartijenrelaties is de schadeoorzaak doorgaans een belastend besluit, zoals de heffing van
belasting en premies, de weigering van een vergunning, maar ook de verlening van minder subsidie dan
gevraagd of de intrekking en terugvordering van een uitkering.
In meerpartijenrelaties (die veel voorkomen in het ordeningsrecht) is het onderscheid tussen belastende
en begunstigende besluiten minder eenvoudig te maken. Immers, wat voor de een begunstigend is, kan
voor de ander belastend zijn. De verlening van een evenementenvergunning aan een
concertorganisator is op het eerste gezicht een begunstigend besluit, maar kan door omwonenden als
zeer belastend worden ervaren. Het karakter van een milieuvergunning is nog meer hybride: de
aanvrager kan de daarin opgenomen voorschriften als te streng ervaren, terwijl voor de omwonenden
deze niet scherp genoeg kunnen zijn.
Of een besluit begunstigend of belastend is, wordt in het ordeningsrecht dus vaak bepaald door het
perspectief van de waarnemer.

Neem de bouwvergunning die wordt geschorst wegens een ondeugdelijk welstandsadvies. Tegen een
derde die schade lijdt door de vergunningverlening zal het bestuur zich verweren met de argumenten
dat de bouwvergunning ook rechtmatig verleend had kunnen worden, dat niet voldaan is aan de
relativiteitseis en dat er na de schorsing geen schade meer is geleden. Daarvan verschillen de verweren
tegen een claim van de houder van de vergunning, namelijk dat deze op eigen risico is begonnen met
bouwen, dat hij medeschuld heeft aan het welstandsadvies, en dat hij bij een weigering van de
vergunning nog meer schade zou hebben geleden. Wat er ook zij van deze verweren, het voorbeeld laat
zien dat het onderscheid tussen de geadresseerde van het besluit en derden wezenlijk is in het
besluitenaansprakelijkheidsrecht.

Dit voorbeeld laat zien dat het zinvol is naast belastende en begunstigende besluiten, tegelijkertijd te
onderscheiden tussen de geadresseerde van het besluit en derden.

6.2 Drie ontstaanswijzen van schade

Of schade voor vergoeding in aanmerking komt hangt niet alleen af van de aard en omvang van de
schade, maar ook van de ontstaanswijze. Een voorbeeld kan dit illustreren.

Aan Kleding-Express v.o.f. wordt op 18 december 1998 vergunning geweigerd voor het houden van
kledingverkopen gedurende vijf dagen rond de jaarwisseling 1998-1999. De rechtbank wijst op basis
van art. 8:73 Awb ruim ƒ 127.000 toe, wegens omzetderving. Zij baseert zich daarbij op een eerder jaar
waarin wel kledingverkopen konden plaatsvinden. De Afdeling beperkt de schadevergoeding echter tot
omzetderving op die dagen waarvoor een vergunning is aangevraagd ook al was de weigering de
oorzaak voor het niet aanvragen van een vergunning voor andere potentiële verkoopdata:

“2.3.

(…) Naar het oordeel van de Afdeling kan de geleden schade, gelet op artikel 8:73, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), in ieder geval niet meer bedragen dan de schade die
rechtstreeks voortvloeit uit de onrechtmatige besluiten. In het onderhavige geval is dat de schade die
is geleden naar aanleiding van de onterechte weigering van de aanvraag om vergunningverlening
voor de vijf verkoopdagen in 1998 en 1999.”[39]

In casu is de schade van de Kleding-Express op twee manieren ontstaan. Ten eerste heeft zij schade
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geleden die rechtstreeks voortvloeit uit de weigering vergunning te verlenen. Deze schade heeft
betrekking op de vijf verkoopdagen waarvoor de vergunning was aangevraagd. Ten tweede heeft zij
schade geleden doordat zij na de weigering van de vergunning ook niet meer op andere dagen
kledingverkopen heeft gehouden.[40] Deze laatste schade wees de rechtbank toe maar de Afdeling af. Zij
is inderdaad niet het rechtstreekse gevolg van de weigering vergunning te verlenen, maar van de – op
zichzelf begrijpelijke – reactie van Kleding-Express op het standpunt van B&W dat haar activiteiten
vergunningplichtig zijn en daarvoor geen vergunning wordt verleend. Men zou dit als volgt kunnen
verbeelden:
1. Weigering vergunning → omzetschade voor de vijf aangevraagde verkoopdagen.
2. Weigering vergunning → geen aanvraag voor andere dagen → omzetschade voor andere

dagen.

Het tweede type schade zou ik ‘dispositieschade’ willen noemen.[41] De vergunningweigering is van
deze schade mede de oorzaak (in de zin van csqn) maar de schade is het rechtstreekse gevolg van
de keuze (dispositie) van Kleding-Express om op de andere dagen geen kledingverkopen te
organiseren noch daarvoor een vergunning te vragen.[42] Bij dispositieschade is steeds sprake van
twee oorzaken die beide csqn zijn voor de schade en waarbij toepassing van art. 6:98 BW uit moet
maken of de schade toegerekend kan worden aan het onrechtmatige besluit.[43]

Dispositie doet zich ook voor bij begunstigende besluiten. Het bekende voorbeeld is de bouwer die
begint met bouwen op basis van een vergunning die later wegens onrechtmatigheid wordt herroepen.
Ook dan rijst de vraag of de schade van de bouwer moet worden toegerekend aan de onrechtmatige
vergunningverlening of aan zijn keuze om te bouwen op basis van een vergunning die nog blootstaat
aan bezwaar en beroep. De Afdeling heeft inmiddels meermalen geoordeeld dat de bouwer in zo een
geval op eigen risico begint met bouwen.[44] In zo een geval wordt de schade dus geheel toegerekend
aan de keuze van de bouwer.[45] Wacht de bouwer met bouwen in afwachting van de uitkomst van
een bezwaar- of schorsingsprocedure, dan rekent de Afdeling zijn (vertragings)schade niet toe aan
zijn keuze, maar aan het onrechtmatige besluit.[46] Over de voors en tegens van dit verschil in
behandeling van ondernemende en afwachtende bouwers kan men lang discussiëren.[47] Een simpele
verklaring zou kunnen zijn dat alleen de bouwer die de ‘juiste’ conclusie uit onrechtmatige
vergunningverlening trekt (namelijk wachten met bouwen) zijn schade vergoed krijgt.
Een tweede onderscheid tussen ontstaanswijzen van de schade kwam al aan het begin van paragraaf
4.1 aan de orde. Het betreft het onderscheid tussen schade als gevolg van de werking van het besluit
en schade als gevolg van tijdsverloop. Als het bestuur weigert de aanvraag om een uitkering,
subsidie of vergunning te honoreren, dan leidt dit tot schade in de vorm van gederfde middelen of het
niet kunnen realiseren van de gewenste activiteit. Aan deze vorm van schade kan een eind worden
gemaakt door in de verlengde besluitvorming de aanvraag alsnog te honoreren. De middelen worden
dan alsnog verstrekt of de gewenste activiteit kan alsnog plaatsvinden. Vergoeding van de gehele
schade heeft dan echter nog niet plaatsgevonden, omdat het loutere tijdsverloop tussen de
aanvankelijke weigering en de latere honorering van de aanvraag ook schade heeft veroorzaakt. Bij
financiële besluiten wordt deze schade uitgedrukt in gederfde rente over het te weinig uitgekeerde (of
te veel geheven) bedrag.[48]

Bij de weigering van een vergunning kan de vertragingsschade uit allerlei componenten bestaan:
gederfde winst, gemaakte kosten, kostenstijgingen, verslechterde marktomstandigheden. Steeds
moet per component worden uitgemaakt of deze aan de weigering kan worden toegerekend.[49]

De twee bovenstaande onderscheidingen leiden tot een indeling van schades naar ontstaanswijze in
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drie soorten:
- directe schade, deze is het rechtstreekse gevolg van de werking van het besluit;
- dispositieschade, deze is het rechtstreekse gevolg van een keuze van de benadeelde (of van

een derde) welke keuze op zijn beurt is beïnvloed door het besluit;
- vertragingsschade, deze is het gevolg van het uitblijven van het rechtmatige besluit,

rechtstreeks of door dispositie.

In complexe zaken, zoals de verlening van een omgevingsvergunning voor de wijziging van een
inrichting kunnen al deze vormen van schade zich tegelijkertijd voordoen, zowel bij de drijver van de
inrichting als bij derden. Het systematisch onderscheiden van de verschillende schadeposten en het
vervolgens per schadepost toepassen van de csqn-toets en de toerekeningscriteria kan dan
behulpzaam zijn bij het bepalen van de uiteindelijke aansprakelijkheid van het bevoegde gezag.

Naast de bovenstaande onderscheidingen naar de ontstaanswijze van de schade wordt in de
aansprakelijkheidsliteratuur en -rechtspraak ook onderscheid gemaakt naar de aard van de schade.[50]

Een bekende trits is personen-, zaaks- en zuivere vermogensschade, waarvan wij al opmerkten dat dit
criterium bij besluitenaansprakelijkheid weinig onderscheidend vermogen heeft. Een ander onderscheid
betreft eenmalige schade versus voortdurende schade. De casus Ameland gaf een typisch voorbeeld
van voortdurende schade: elke dag opnieuw veroorzaakte de concurrerende benzinepomp
omzetschade aan het bedrijf van Nagtegaal. Interessant is nu de vraag hoe de Afdeling de zaak had
beoordeeld als Nagtegaal op 1 oktober 1993 (dus in de periode dat zijn beroep tegen de vergunning aan
zijn concurrent aanhangig was) zijn bedrijf had verkocht. De prijs die de koper voor zijn bedrijf zou
hebben betaald, zou ongetwijfeld mede zijn gebaseerd op de aanwezigheid van de concurrent. De kans
dat deze nog ooit zou verdwijnen zou de koper (terecht, zo bleek) laag inschatten en op planschade zal
de koper geen aanspraak kunnen maken. Kortom, Nagtegaal incasseert bij verkoop van zijn bedrijf in
een keer de gehele (gekapitaliseerde) omzetschade die hij lijdt door de onrechtmatige
vergunningverlening. Kan hij nu deze volledige schade bij de gemeente claimen, omdat de
transactiedatum ligt voor de einddatum (15 oktober 1993) van de periode gedurende welke de
gemeente aansprakelijk is? En hoe zit het als hij op 1 november 1993 zijn bedrijf verkoopt? En kan het
Nagtegaal tegengeworpen worden dat hij juist in deze – uit een optiek van het
schadevergoedingsrecht – lastige periode zijn bedrijf verkoopt? Op deze en andere lastige vragen zal de
Afdeling nog een antwoord moeten geven.

6.3 Handelen versus nalaten

Een bijzondere vorm van overheidsoptreden dat tot aansprakelijkheid en schade kan lijden is het
nalaten (tijdig) een besluit (op een aanvraag of een bezwaarschrift) te nemen.
Nalatigheid tijdig een besluit te nemen op een aanvraag komt – vanuit het perspectief van de
aanvrager/benadeelde – neer op een weigering van de aanvraag. Daarom wordt ook wel van een
fictieve weigering gesproken.[51] Wordt het aangevraagde besluit vervolgens alsnog genomen, dan
ontstaat een situatie die – wederom vanuit het perspectief van de aanvrager – sterk lijkt op die waarin
een aanvankelijke weigering wordt herroepen en de aanvraag alsnog wordt gehonoreerd.[52] Volgt op de
termijnoverschrijding een weigering van de aanvraag, dan is er sprake van twee opeenvolgende
schadeoorzaken: eerst de fictieve, en dan de reële weigering.
In de bezwaar- en beroepsfase geldt mutatis mutandis hetzelfde. Op grond van art. 6:16 Awb schorst
een aanhangig bezwaar of beroep de werking van het besluit niet, zodat de (schadelijke) werking van
het primaire besluit blijft bestaan zolang het niet is herroepen. Overschrijding van de beslistermijn leidt
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dan tot (extra) schade voor de bezwaarmaker. Wordt het bezwaar vervolgens alsnog gegrond verklaard
en het primaire besluit herroepen, dan resteert de schade van de bezwaarmaker die is ontstaan door
het primaire besluit en de vertraging in de besluitvorming op bezwaar. Volgt op de termijnoverschrijding
een ongegrondverklaring van het bezwaar, dan is er sprake van twee opeenvolgende schadeoorzaken:
eerst het nalaten tijdig op het bezwaar te beslissen, en vervolgens de ongegrondverklaring van het
bezwaar. Wordt uiteindelijk geoordeeld dat het bezwaar gegrond had moeten worden verklaard en het
primaire besluit herroepen, dan is voor het causaal verband dus mede relevant op welk tijdstip dat
had moeten gebeuren. Houdt de ongegrondverklaring in rechte stand, dan zal hooguit
dispositieschade (bijv. kosten van rechtsbijstand) als gevolg van de termijnoverschrijding voor
vergoeding in aanmerking komen.[53]

Resteert de spiegelbeeldige situatie waarin het besluit in primo hangende bezwaar of beroep is
geschorst. In die situatie heeft de aanvrager van het besluit belang bij een spoedige beslissing op
bezwaar c.q. uitspraak op het beroep, omdat de schorsing doorgaans op dat moment eindigt.[54]

Overschrijding van de beslistermijn leidt dan tot (extra) schade bij de aanvrager. Wordt het bezwaar
vervolgens alsnog ongegrond verklaard en het primaire besluit in stand gelaten, dan resteert de schade
van de aanvrager die is ontstaan door de schorsing en de vertraging in de besluitvorming op bezwaar.

Een voorbeeld van deze situatie is het arrest Eindhoven/curatoren Van Roey.[55] Tegen een aan Van
Roey verleende bouwvergunning wordt bezwaar gemaakt waarop de gemeente nalaat tijdig te
beslissen. Ruim na afloop van de beslistermijn wordt alsnog met succes om schorsing van de
bouwvergunning verzocht. Na ongegrondverklaring van het bezwaarschrift kan de bouw worden hervat
en Van Roey vordert schade wegens stillegging van de bouw. De gemeente Eindhoven beroept zich op
eigen schuld van de bouwer (zie par. 6.2) maar dit verweer slaagt niet. De schorsing is uitgesproken
(ruim) na overschrijding van de beslistermijn, reden waarom de daardoor veroorzaakte schade aan
die overschrijding wordt toegerekend.[56]

Volgt op de termijnoverschrijding een gegrondverklaring van het bezwaar, dan is er sprake van drie
opeenvolgende schadeoorzaken: eerst de schorsing, vervolgens het nalaten tijdig op het bezwaar te
beslissen, en vervolgens de gegrondverklaring van het bezwaar. Wordt uiteindelijk geoordeeld dat het
bezwaar ongegrond had moeten worden verklaard, dan is voor het causaal verband dus mede relevant
op welk tijdstip dat had moeten gebeuren. Blijkt daarentegen de gegrondverklaring van het bezwaar
rechtmatig, dan zal slechts de schade als gevolg van het primaire besluit voor vergoeding in aanmerking
komen.
Omdat in de praktijk fictieve weigeringen zelden alleen staan (zij worden meestal gevolgd door reële
besluiten, die ook schade kunnen veroorzaken), heeft het beperkte meerwaarde om schade als
gevolg daarvan apart te behandelen. Zoals hiervoor aangegeven, voor de bepaling van het causale
verband onderscheidt een fictieve weigering zich doorgaans niet van een afwijzend besluit.[57] Zuiver
nalaten ten slotte, zoals bij falend toezicht en falende handhaving (zonder handhavingsverzoek), gaat
het kader van dit artikel te buiten, dat immers handelt over schadevergoeding na vernietiging en
herroeping van besluiten.

7. Slot

In het eerste deel van dit artikel is een overzicht gegeven van de belangrijkste elementen bij de bepaling
van het causale verband tussen een onrechtmatig besluit en de daardoor ontstane schade. Uiteengezet
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is hoe de (feitelijke) csqn-toets toegepast moet worden en hoe en waarom bezien moet worden in
hoeverre de schade aan dat besluit (juridisch) is toe te rekenen. Verder is aan de hand van de
Afdelingsuitspraken inzake de Amelandse benzinepomp geïllustreerd met welke complicaties de
bestuursrechter wordt geconfronteerd bij de bepaling van het causale verband bij vergunningverlening
en verlengde besluitvorming.

De casuïstiek laat zien dat verwikkelingen rond (de rechtskracht van) het besluit (intrekking, herroeping,
schorsing, vernietiging, verlengde besluitvorming en tussentijdse wijzigingen van omstandigheden) de
bepaling van het causale verband compliceren. Daarom zijn in paragraaf 6 enkele onderscheidingen
gemaakt die behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van de juiste methode om het oorzakelijke verband
te bepalen. Zo blijkt het zinvol onderscheid te maken tussen belastende en begunstigende besluiten,
schade van de adressaat van het besluit en van derden, rechtstreekse schade en dispositieschade,
schade door tijdsverloop en schade als gevolg van handelen of nalaten. Beziet men de rechtspraak aan
de hand van deze criteria opnieuw, dan zijn daarin lijnen te herkennen die de voorspelbaarheid van de
uitkomst van procedures over causaal verband (zouden moeten) vergroten.

Voetnoten

[1]
Deze bijdrage is een bewerking van het onderdeel ʽOorzakelijk verband’ van Schadevergoeding na vernietiging en herroeping,
oorspronkelijk hfdst. XX van het losbladige Praktijkboek bestuursrecht, thans onderdeel van de Module Algemeen Bestuursrecht
(Kluwer). Aldaar wordt uitvoeriger geciteerd uit rechtspraak en vindt een nadere categorisering plaats naar typen beschikkingen.

[2]
Mr. dr. C.N.J. Kortmann is advocaat bij Stibbe te Amsterdam en honorair universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht.

[3]
De nadruk zal hierbij liggen op de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de in noot 2 genoemde
Module komen ook rechtspraak van CRvB en CBB aan bod.

[4]
Asser-Hartkamp 6-IV, nr. 62. Zie verder over het onderwerp causaal verband bij besluitenaansprakelijkheid: L. Di Bella,
‘besluitenaansprakelijkheid en causaal verband’, NALL 2012, april-juni, DOI: 10.5553/NALL/.000002 (hierna: Di Bella 2012);
G.M.T. Berkel-Kikkert & E.G.J. Broekhuizen, ‘Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten; de jurisprudentie op een rij (deel
1)’, <<JBplus>> 2009, p. 34-53 en 162-190; N.S.J. Koeman, ‘De mogelijkheden van de burgerlijke rechter om het bestuur uit
onrechtmatige daad tot schadevergoeding te veroordelen’, in: N.S.J. Koeman & J.H.W. de Planque, Overheidsaansprakelijkheid,
administratieve en burgerlijke rechter (VAR-reeks 102), Samsom H.D. Tjeenk Willink: Alphen a/d Rijn 1989; C.N.J. Kortmann, ‘Schade
na vernietiging en verlengde besluitvorming: een doos van pandora’, NTB 2002, p. 98-106 (hierna: Kortmann 2002); C.N.J.
Kortmann, ‘De uitkeringsinstantie gaat vrijuit, waarom eigenlijk?’, <<JBplus 2003/1>>, p. 15-25; C.N.J. Kortmann, ‘De omkeringsregel,
lees eerst de gebruiksaanwijzing’, O&A 2004/6, p. 180-189 (hierna: Kortmann 2004); C.N.J. Kortmann, ‘Pandora revisited, twee
principiële Afdelingsuitspraken over causaal verband bij vernietigde besluiten’, Gst. 2005/73, afl. 7229, p. 257-267; C.N.J. Kortmann,
‘Verstrikt in een woud van ficties’, NTBR 2008/1, p. 50-60; C.N.J. Kortmann & J.H.A. van der Grinten, ‘Artikel 6:98 BW opgepoetst, een
beschouwing over causaliteit als rechtspolitiek alternatief voor de relativiteitsleer’, in: T. Barkhuysen, W. den Ouden & M.K.G.
Tjepkema, Coulant compenseren, over overheidsaansprakelijkheid en rechtspolitiek, Deventer: Kluwer 2012, p. 273 e.v.; J.H.W. de
Planque, ‘De mogelijkheden van de administratieve rechters en de Kroon om het bestuur tot schadevergoeding te veroordelen’, in:
N.S.J. Koeman & J.H.W. de Planque, Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter (VAR-reeks 102), Samsom
H.D. Tjeenk Willink: Alphen a/d Rijn 1989; J.E.M. Polak c.s., ‘Overheidsaansprakelijkheid anno 2008: de stand van de
rechtsontwikkeling’, O&A 2008/2A, p. 101-126; B.P.M. van Ravels, kronieken ‘Schadevergoeding’, NTB 2011/8, NTB 2011/4, NTB
2010/8, NTB 2010/2, NTB 2009/7, NTB 2009/1, NTB 2008/4-5, NTB 2007/7, NTB 2007/1, NTB 1998/8, NTB 1997/3, NTB 1997/7, NTB
1996/8; NTB 1996/7; M. Scheltema & M.W. Scheltema, Gemeenschappelijk recht, Deventer: Kluwer 2008. R.J.N. Schlössels, ‘Van
Gog/Nederweert op de helling, over oneigenlijke en eigenlijke formele rechtskracht, rechtsmachtverdeling en een dreigeind failliet van
de besluitenaansprakelijkheid’, O&A 2004, p. 70-84 (I); B.J. Schueler, Schadevergoeding en de Awb, Aansprakelijkheid voor
appellabele besluiten, Deventer: Kluwer 2005 en G.A. van der Veen, ‘Aansprakelijkheid voor beslissingen in primo en causaal verband’,
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NTB 2011/43: B.J. van Ettekoven en B.J. Schueler, De Centrale Raad van Beroep en de aansluiting bij het civiele
aansprakelijkheidsrecht, in: R.M. van Male e.a. (red), Centrale Raad van Beroep1903–2003, Den Haag 2003, p. 155–175..

[5]
In het verzekeringsrecht staat het verbod van overcompensatie bekend als het indemniteitsbeginsel, neergelegd in art. 644 en 690
Boek 7 BW. Zie over dit beginsel in Europees verband P.J.M. Drion, ‘Principles of European Insurance Contract Law (PEICL): sum
insured, insured value, subrogation, insured persons, lack of insured risk and transfer of property’, AV&S 2009/32.

[6]
Naast de hierna genoemde Afdelingsuitspraken vindt men dit ook terug in bijv. CRvB 28 augustus 2001, JB 2001/259.

[7]
ABRvS 18 mei 2005, JB 2005/191 (Maastricht Aachen Airport).

[8]
ABRvS 21 november 2001, AB 2002/183 m.nt. A.M.L. Jansen.

[9]
Zie hierover ook J.M.J. van Rijn van Alkemade, ‘Overheidsaansprakelijkheid voor onrechtmatige verdeling van schaarse publieke
rechten’, O&A 2011/2, p. 69-83, par. 5.3 (hierna: Van Rijn van Alkemade 2011).

[10]
ABRvS 10 augustus 2000, JB 2001/271 (varkensmaatregel).

[11]
Art. 150 Rv luidt: ‘De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die
feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast
voortvloeit.’

[12]
Uitvoeriger hierover Y.E. Schuurmans, Bewijslastverdeling in het bestuursrecht (diss. VU), Deventer: Kluwer 2005 en Di Bella 2012.

[13]
ABRvS 23 juli 2003, AB 2003/448, m.nt. B.J. Schueler (aanschrijvingen Eijsden) en ABRvS 20 juni 2007, nr. 200608554, JB 2007/150,
z.nt. (zsb kinderopvang Deurne).

[14]
Volgens HR 29 november 2002, NJ 2004/304 (TFS/NS e.a.) vloeit deze regel voort uit de eisen van redelijkheid en billijkheid.

[15]
Enkele voorbeelden uit de rechtspraak van de burgerlijke rechter en de bestuursrechter zijn te vinden in Kortmann 2004. In de in
voetnoot 13 aangehaalde uitspraak inzake Deurne achtte de Afdeling geen grond voor toepassing van de omkeringsregel.

[16]
Behalve mogelijke dispositieschade, die in par. 6.2 wordt behandeld.

[17]
Die schade kan overigens nog steeds substantieel zijn, bijv. door gestegen bouwkosten en rentelasten over de grond. Ook gedwongen
uitstel van exploitatie kan aanzienlijke schade opleveren, zie bijv. ABRvS 11 juli 2007, nr. 200608135/1, BR 2007, p. 880, m.nt. Van
Zundert; Gst. 2008, afl. 7293, m.nt. CNJK (zsb camping Midden-Drenthe).

[18]
ABRvS 8 december 2004, AB 2006/139, m.nt. JvdG onder nr. 140 (importvergunning Delisea) en besproken in NJB 2005/41 door
CNJK. Zie ook bijv. ABRvS 28 december 2001, Gst. 2002/4, afl. 7156, m.nt. JT (standplaatsvergunning Meerssen) en ABRvS 6
december 2006, JM 2007/31 (Kokkelvisserij).

[19]
ABRvS 7 augustus 2002, AB 2003/403, m.nt. A.R. Neerhof (afwijzing handhaving Helmond), in vgl. zin ABRvS 15 mei 1997, AB
1997/398; ABRvS 19 januari 1999, AB 1999/257 en ABRvS 13 oktober 2004, JM 2005/28.

[20]
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De rest van deze par. spitst zich op dit voorbeeld toe, enerzijds omdat de besproken jurisprudentie zich leent voor bredere toepassing
in het (ordenings)recht, anderzijds omdat de rechtsvorming daarbuiten beperkt is gebleven.

[21]
Annotatie onder ABRvS 7 augustus 2002, AB 2003/403 m.nt. A.R. Neerhof (afwijzing handhaving Helmond).

[22]
ABRvS 19 februari 1998, AB 1998/202, m.nt. P.J.J. van Buuren; BR 1999, p. 52, m.nt. Van Ravels (Buitenveldert).

[23]
Kortmann 2002.

[24]
Zie bijv.: ABRvS 6 november 2002, ABkort 2002/773; BR 2003/139; ABRvS 18 juni 2003, nr. 200205491/1, NJB 2003, p. 1720 (zsb
woning Bunschoten) en ABRvS 1 september 2004, AB 2004/369, m.nt. A.A.J. de Gier; JB 2002/353, m.nt. R.J.N.S. (zsb
milieuvergunning Loswal Nieuwegein).

[25]
ABRvS 15 december 2004, AB 2005/54, m.nt. A.A.J. de Gier; JB 2005/58, m.nt. R.J.N.S.; Gst. 2005/74-75, afl. 7229 met bespreking
CNJK in hoofdartikel onder nr. 73 (vrijstellingen Meerssen en Ameland). Ook besproken door Damen (AAe 2005), L.J.A. Damen, De
Amelandse benzinepomp die tijdelijk illegaal was, AA 2005/4, p. 276.

[26]
Dat het nog niet zo eenvoudig is dit criterium goed toe te passen bewijst ABRvS 31 maart 2010, nr. 200902027/1/H2, TBR 2010/152,
m.nt. Sluysmans (zsb Someren). Dat een bouwvergunning ook wegens strijd met welstandseisen in plaats van met het
bestemmingsplan geweigerd had kunnen worden, betekent nog niet dat aansprakelijkheid ontbreekt.

[27]
Is de verlengde besluitvorming echter wederom onrechtmatig, dan doorbreekt deze niet noodzakelijk het oorzakelijk verband. Zie
ABRvS 3 juli 2002, AB 2003/447, m.nt. B.J. Schueler (windturbine Nagele).

[28]
HR 23 december 2011, JOR 2012/49, m.nt. BPMvR (Vouthe en Palthe/DNB en AFM).

[29]
Wellicht naar aanleiding van deze slepende kwestie is in ABRvS 18 november 2009, AB 2010/5, m.nt. BPMvR (Bijenspat
Haarlemmermeer) bepaald dat de rechter niet mag volstaan met de beoordeling van een relativiteitsverweer als ook een
causaliteitsverweer is gevoerd waarop de afwijzing van schadevergoeding gebaseerd kan worden.

[30]
ABRvS 24 december 2008, AB 2009/213, m.nt. A.M.L. Jansen; JB 2009/42, m.nt. CLFGA; Gst. 2009/13, afl. 7311, m.nt. JFMT
(Amelandse benzinepomp II). Besproken door L.J.A. Damen, ‘Nagtegaal als Pizzati op Ameland aangespoeld?’, AA 2009/4, p. 244-251
en B.P.M. van Ravels, ‘De Amelandse benzinestations – de koers van de Afdeling in het besluitenaansprakelijkheidsrecht’, O&A
2009/1, p. 14-37.

[31]
Zoals HR 1 april 2005, nr. C03/299HR, JB 2005/136 (Janse/Steenbergen) en Hof Amsterdam 21 januari 1999, NJ 2000/75. Een deel
van de civielrechtelijke causaliteitsjurisprudentie kent anno 2012 nog geen pendant in de bestuursrechtspraak: bijv. HR 23 juni 1989, NJ
1990/437, m.nt. J.B.M. Vranken (Kennis/Budel) en HR 7 december 2001, NJ 2002/576, m.nt. J.B.M. Vranken, commentaar Engelhard
in NTBR 2002/3 (Leeuwarden/Los), beide over het lastige leerstuk van ‘onderbreking van causaal verband‘.

[32]
Zie reeds par. 2.

[33]
Deze casus deed zich voor in ABRvS 6 juni 2007, AB 2007/230, m.nt. A.G.A. Nijmeijer; JB 2007/137, m.nt. Ortlep (bouwvergunning
Noordwijk). De toerekeningsvraag werd daarin niet beantwoord.

[34]
Zie ABRvS 18 mei 2005, JB 2005/191, z.nt. (Maastricht Aachen Airport), besproken in Kortmann, NTBR 2008.
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[35]
ABRvS 20 juni 2007, nr. 200608554, JB 2007/150, z.nt. (zsb kinderopvang Deurne), waar de schade werd toegerekend aan de
exploitant omdat deze verkoos geen contract te sluiten met de Stichting Kinderopvang.

[36]
ABRvS 18 november 2009, AB 2010/5, m.nt. BPMvR (Bijenspat Haarlemmermeer).

[37]
Uitgebreider hierover Van Ettekoven & Schueler 2003, Di Bella 2012 en Van der Grinten & Kortmann 2012.

[38]
Deze onderscheidingen beogen niet zozeer een aanvulling te geven op het lijstje van Brunner (zie daarover de in de vorige noot
genoemde bijdrage van Van der Grinten & Kortmann), als wel om behulpzaam te zijn bij het analyseren en classificeren van bestaande
rechtspraak en nieuwe casusposities.

[39]
ABRvS 26 juni 2002, nr. 200103010/1, LJN AE4650, (Kleding-express).

[40]
In beide gevallen betreft de schade het zogenaamde ‘positieve belang’ bij de vergunningverlening. Dat het ‘negatieve belang’
(investeringen vooruitlopend op de vergunningverlening) niet in oorzakelijk verband staat tot de geweigerde vergunning kwam in par.
3.1 al aan de orde.

[41]
In gelijke zin Van Rijn van Alkemade 2011, par. 3.5. De term wordt doorgaans gebruikt in de sfeer van (niet nagekomen) toezeggingen
waar de benadeelde op af is gegaan.

[42]
Kleding-Express had zich ook op het standpunt kunnen stellen dat zij niet vergunningplichtig is, vervolgens zonder vergunning
verkopen kunnen organiseren en het aan laten komen op handhaving of strafvervolging. Dat vergt lef, maar zou uit een oogpunt van
schadebeperking en schadeverhaal mogelijk succesvoller zijn geweest. Vgl. melkboer Leenders in HR 11 oktober 1996, NJ
1997/165, m.nt. M. Scheltema (Leenders/Ubbergen).

[43]
ABRvS 20 juni 2007, nr. 200608554, JB 2007/150, z.nt. (zsb kinderopvang Deurne).

[44]
ABRvS 3 juli 2002, AB 2003/306, m.nt. B.J. Schueler (zsb herroeping bouwvergunning Waterland). Zie voor een vgl. geval ABRvS 1
oktober 2008, nr. 200708335/1 (herroepen exploitatievergunning).

[45]
De rechtspraak past hier vaak art. 6:101 BW (‘eigen schuld’) toe, welk artikel beschouwd kan worden als een uitwerking van art. 6:98
BW.

[46]
ABRvS 2 februari 2011, AB 2011/131, m.nt. A.A.J. de Gier; Gst. 2011/53, m.nt. Boesveld; BR 2011/164, m.nt. Kortmann &
Viertelhauzen (WBV Hoek van Holland), zulks in lijn met HR 10 april 2009, NJ 2009/515, m.nt. M.R. Mok; AB 2009/320, m.nt. GAdV; JB
2009/123, m.nt. JFMT; BR 2009/166, m.nt. CNJK (Barneveld/Sierkstra inz. de Berkenhorst) en HR1 oktober 1999, AB 2000/5, m.nt.
Th.G. Drupsteen; Gst. 2000/4, afl. 7114, m.nt. H.J.H. van Ham (Van Dijck/Venray).

[47]
Zie de grote hoeveelheid commentaren op het Schuttersduin-arrest (HR 29 april 1994, AB 1994/530, m.nt. F.H. van
der Burg (Gemeenschappelijk Eigendom/Den Haag)), waar deze lijn is ingezet.

[48]
Recent ABRvS 21 juli 2010, AB 2010/329, m.nt. BPMvR (ESF-subsidie stichting SOOMT). De meeste rechtspraak op dit punt is
gevormd door de Centrale Raad van Beroep.

[49]
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ABRvS 11 juli 2007, nr. 200608135/1, BR 2007, p. 880, m.nt. Van Zundert; Gst. 2008, afl. 7293, m.nt. Kortmann (zsb camping Midden-
Drenthe) en ABRvS 31 maart 2010, nr. 200902027/1/H2, TBR 2010/152, m.nt. Sluysmans (zsb Someren).

[50]
Zie bijv. Asser-Sieburgh 6-IV, nr. 63.

[51]
Op grond van art. 6:2 Awb wordt zo een fictieve weigering gelijkgesteld met een besluit, zodat daartegen de rechtsmiddelen uit de Awb
openstaan.

[52]
Bij fictieve weigeringen is dus niet per se sprake van (alleen) vertragingsschade. De aard van de schade is in beginsel gelijk aan de
schade die een reële weigering zou hebben veroorzaakt.

[53]
Als er sprake is van verlengde besluitvorming die opnieuw bij de rechter wordt aangevochten is de bepaling van het causale verband
nog gecompliceerder. Een voorbeeld daarvan is ABRvS 26 januari 2005, JB 2005/81, m.nt. R.J.N.S. (Prinsentuin Leeuwarden).

[54]
Op grond van art. 8:85 lid 2 Awb eindigt de schorsing in elk geval als in de bodemzaak uitspraak is gedaan (tenzij daar een nadere
schorsing is uitgesproken), dan wel als de beroepstermijn tegen de beslissing op bezwaar is verstreken.

[55]
HR 22 oktober 2010, NJ 2001/6, m.nt. M.R. Mok; Gst. 2010/124, m.nt. Kingma (Eindhoven/curatoren van Roey).

[56]
Bovendien, zo kan men de uitkomst van dit arrest verdedigen, was Van Roey ‘terecht’ begonnen met bouwen, immers, de vergunning
bleef uiteindelijk in stand. Dit is in lijn met de ‘simpele verklaring’ van par. 6.2.

[57]
Met inachtneming van de geschetste bijzonderheden ingeval het besluit is geschorst.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00BEB052&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden
uitdrukkelijk voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 06-01-2017. Kijk voor meer informatie over de diensten van
Wolters Kluwer op www.wolterskluwer.nl

Pagina 17/17

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00BEB052&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl

